


INSTRUÇÕES

1. Assine no local indicado na capa.

2. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Provas.

3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.

4. Este Caderno de Provas contém 50 questões objetivas, conforme o quadro abaixo, com 4 (quatro) alternativas cada
uma, indicadas com as letras A, B, C e D, além da Prova de Redação.

PROVAS Nº DE QUESTÕES
Arte 03
Biologia 05
Educação Física 04
Filosofia 03
Física 05
Geografia 04
História 04
Língua Portuguesa 06
Língua Inglesa 05
Matemática 06
Química 05

5. Ao receber a Folha de Respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos correspondem aos seus. Caso
haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.

6. Transcreva para a Folha de Respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo
correspondente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado.

7. Na Folha de Respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e
preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação, anulam a questão. É de sua inteira
responsabilidade a transcrição de suas respostas.

8. Para a resolução das questões pode ser utilizado lápis e borracha. O uso de lapiseira não é permitido.

9. Não haverá substituição, em hipótese alguma, da folha de redação/respostas.

10. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apon-
tamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios. O não cumprimento dessas exigências implicará
a exclusão do candidato deste Processo Seletivo.

11. Ao concluir a Prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em
separado, a folha de redação/respostas e o caderno de provas, devidamente assinados.

12. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas respostas e à
elaboração da Redação.



REDAÇÃO

REDAÇÃO

INSTRUÇÕES:

1. Para elaborar sua Redação, você deve escolher um tema entre os dois apresentados.

2. Utilize o espaço reservado ao rascunho para elaborar a sua redação.

3. Use somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul ao transcrever o seu texto na Folha de Redação e observe
as instruções constantes neste caderno.

4. Confira os dados constantes no cabeçalho da Folha de Redação e assine-a no espaço reservado para tal fim.

5. Considere que seu texto será corrigido, observando-se os seguintes critérios:

I – Título.
II – Proposta.
III – Coerência.
IV – Tipologia textual.
V – Emprego da norma padrão.
VI – Coesão.

6. Terão nota zero as redações que:

a) não obedecerem às instruções contidas na prova de redação;

b) fugirem ao proposto no comando escolhido;

c) não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando escolhido;

d) apresentarem acentuada desestruturação e contiverem menos de 17 linhas ou mais de 22 linhas;

e) apresentarem qualquer identificação além do texto, ou às suas margens, mesmo que seja a lápis;

f) forem consideradas ilegíveis ou desenvolvidas em forma de desenhos, números, versos, espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como desenvolvidas em códigos alheios à língua portuguesa escrita;

g) forem escritas a lápis ou a tinta em cor diferente da azul ou preta.

7. O título do texto não deve estar incluído no limite de linhas.



TEMA 1 _____________________________________________________________________________________

Observe a imagem a seguir.

(Disponível em: <https://esquerdaweb.com/psol-na-encruzilhada>. Acesso em: 01 ago. 2022.)

A fotografia registra uma pessoa em meio a um entroncamento. Qual seria o destino desse homem? Diante
de uma encruzilhada, voltar atrás não é uma opção, pois há que se escolher uma direção.
Com base na imagem, redija um texto narrativo tendo como pano de fundo a história desse personagem.

TEMA 2 _____________________________________________________________________________________

Analise a charge a seguir.

(Disponível em: <http://cartunistanetto.blogspot.com/2013/10/pescaria.html>. Acesso em: 2 ago. 2022.)

Você, certamente, conhece pessoas que costumam contar “vantagens” de suas pescarias.
Com base na charge, redija um texto narrativo relatando uma história de pescadores que comprove a fama
desses personagens.





ARTE

1 A imagem a seguir mostra um dos patrimônios culturais brasileiros. No Brasil, o órgão responsável por
cuidar dessas ocorrências é o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

(Vista da arquitetura do Pelourinho, bairro histórico de Salvador, Bahia. Disponível em:
«https://pelourinhodiaenoite.salvador.ba.gov.br/o-centro-historico/». Acesso em: 1 ago. 2022.)

Com base nos conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa que caracteriza, corretamente, os
patrimônios culturais.

a) São bens concretos, como prédios, casarios e monumentos eleitos como relevantes pela elite financeira de
determinada região ou país, dado o valor monetário atribuído a eles pelo mercado imobiliário.

b) São bens de natureza material ou imaterial considerados importantes para a identidade das sociedades, como
a arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros.

c) São edifícios e prédios de grande porte, encontrados nas capitais e grandes centros urbanos, dada a relevância
desses locais em termos econômicos e turísticos.

d) São bens materiais milenares que se concentram majoritariamente em países e continentes com culturas muito
antigas, como a Europa. Devido a sua história recente, de pouco mais de 500 anos, o Brasil possui poucos
patrimônios culturais reconhecidos por órgão nacionais ou internacionais.

2 Observe a imagem a seguir.

(Alfredo Volpi. Composição, 1976. Têmpera sobre tela. 67.5 x 135.5 cm. Acervo: Pinacoteca do Estado de São Paulo. Disponível em:
«https://artsandculture.google.com/asset/composi%C3%A7%C3%A3o-1976-alfredo-volpi/7gFfLysXJZ1uxQ». Acesso em: 1 ago. 2022.)

Com base na imagem e nos conhecimentos sobre o artista brasileiro Alfredo Volpi (1896-1988), considere
as afirmativas a seguir.

I. Emprego de procedimentos de cunho artesanal, como a produção da própria tinta e tela, a fim de
particularizar as cores e formatos de suas pinturas.

II. Utilização de formas geométricas a partir das possibilidades formais percebidas em elementos da
cultura popular, como bandeirinhas de festas juninas e casario antigo.
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III. Racionalidade extrema ao utilizar métodos e procedimentos matemáticos no que diz respeito ao em-
prego de formas geométricas.

IV. Produção em massa, figurativa e vinculada à Arte Pop americana, a fim de atender aos modismos
artísticos de sua época e às demandas do mercado de arte internacional.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

3 Observe a imagem a seguir.

(Wassily Kandinsky. Sem título, 1913. Lápis grafite e tinta sobre papel. 49,6 x 64,8 cm. Acervo: Centro Pompidou de Paris (França).
Disponível em: «https://artsandculture.google.com/asset/untitled-kandinsky-vassily/QwHn_U57Rc47Bg». Acesso em: 1 ago. 2022.)

Com base na imagem, nos conhecimentos sobre o artista Wassily Kandinsky (1866-1944) e sobre a Arte
Moderna, considere as afirmativas que vinculam a imagem da obra de arte apresentada à Arte Abstrata.

I. Representação de elementos figurativos de forma naturalista.
II. Construção de objetos artísticos a partir de formas não figurativas.
III. Abandono da concepção europeia tradicional de arte como reprodução da natureza.
IV. Atenção estreita aos elementos plásticos formais, como a linha, a cor e a composição.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

BIOLOGIA

4 Leia a sentença a seguir.

O processo de síntese de moléculas orgânicas é chamado de _______________. Ocorre no interior do
_______________ nas células de algas e plantas e no citoplasma de _______________. As moléculas
de clorofila estão dispostas nas _______________ e são responsáveis pela _______________.

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, os termos que completam as lacunas
dessa sentença.

a) fotossíntese; complexo golgiense; vírus; membranas dos tilacoides; síntese de glicídios.

b) fotossíntese; cloroplasto; bactérias fotossintetizantes; membranas dos tilacoides; captação de energia lumi-
nosa.

c) respiração celular; cloroplasto; bactérias quimiossintetizantes; mitocôndrias; etapa química da fotossíntese.

d) respiração celular; lisossomo; mitocôndrias; bactérias fotossintetizantes; absorção de gás carbônico.
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5 Os níveis de organização dos organismos favorecem a compreensão das propriedades da vida, como, por
exemplo, o uso da energia, o crescimento, o desenvolvimento e as adaptações evolutivas.
Sobre a classificação dos seres vivos, assinale a alternativa correta.

a) Os representantes dos domínios Archaea e Bacteria são procariontes, e cada célula corresponde a um orga-
nismo.

b) Os representantes do domínio Fungi são organismos procariontes, pluricelulares e autótrofos (produzem o
próprio alimento).

c) Entre os representantes do domínio Plantae, estão as algas, organismos pluricelulares e heterótrofos.

d) Entre os representantes do domínio Metazoa, estão as euglenas e as amebas, organismos unicelulares e
heterótrofos.

6 Os cromossomos são constituídos por uma longa molécula de DNA associada a proteínas. O conjunto
deles, na metáfase celular, constitui o cariótipo.
Sobre a organização dos cromossomos e o cariótipo humano, assinale a alternativa correta.

a) A fórmula cromossômica dos homens é representada por “22AA + XXY”, com 45 cromossomos autossômicos
e um cromossomo Y que determina o sexo biológico.

b) As células somáticas (2n) e gaméticas (n) dos homens apresentam 23 pares de cromossomos homólogos.

c) As células somáticas (2n) e gaméticas (n) das mulheres apresentam 22 pares de cromossomos homólogos.

d) Homens e mulheres apresentam, em suas células somáticas, 22 pares de cromossomos autossomos e um par
de cromossomos sexuais.

7 O ciclo do enxofre, um elemento essencial na constituição dos seres vivos, pode ser impactado com as
atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, causando a chuva ácida. Até mesmo áreas
distantes das fontes poluidoras podem ser afetadas devido à movimentação atmosférica dos gases.
Sobre a chuva ácida, considere as afirmativas a seguir.

I. É causada pela reação entre óxidos de enxofre (SO2 e SO3) com a água, gerando ácido sulfúrico
(H2SO4) e ácido sulfuroso (HSO3).

II. Pode causar a acidificação dos solos ricos em calcários, pois eles são mais suscetíveis porque pos-
suem baixa capacidade de neutralizar a acidez.

III. Causa corrosão permanente de monumentos históricos, pois os ácidos reagem com o mármore, com-
posto por carbonato de cálcio (CaCO3).

IV. Pode causar contaminação da água potável, destruição da vegetação nativa e de plantações e altera-
ção no pH de reservatórios de água.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

8 As populações de diferentes espécies interagem no ambiente, estabelecendo relações diversas que po-
dem ser benéficas ou causar prejuízos.
Sobre as relações interespecíficas, relacione os tipos de interações, na coluna da esquerda, com suas
características, na coluna da direita.

(I) Competição interespecífica. (A) Duas espécies ocupam um nicho ecológico similar e dependem
de recursos comuns.

(II) Parasitismo. (B) Uma espécie vive às custas de outra, causando-lhe prejuízos,
porém sem levar à morte.

(III) Comensalismo. (C) Relação permanente e indispensável à sobrevivência dos indi-
víduos das espécies relacionadas.

(IV) Mutualismo obrigatório. (D) Espécie se alimenta de indivíduos de outra espécie.
(V) Predação. (E) Uma das espécies é beneficiada, enquanto a outra não tem pre-

juízos nem benefícios.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-A, II-B, III-D, IV-E, V-C.
b) I-A, II-B, III-E, IV-C, V-D.

c) I-B, II-A, III-D, IV-C, V-E.
d) I-B, II-A, III-E, IV-D, V-C.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

9 Quanto à prática de jogos e brincadeiras, diferentes fatores influenciam na apropriação desses bens da
cultura corporal.
Sobre esse assunto, relacione tais fatores, na coluna esquerda, com seu respectivo significado, na coluna
da direita.

(I) Negação do espaço (A) A criança tem agenda de adulto, o que diminui consideravel-
mente a oportunidade para brincar.

(II) Negação do tempo (B) Conjunto de práticas, geralmente aprendidas com os mais ve-
lhos, que caracterizam a infância, como o jogar e o brincar.

(III) Cultura corporal infantil (C) Objetos movidos a pilha que brincam praticamente sozinhos.
A criança é espectadora do brinquedo.

(IV) Indústria do brinquedo (D) Urbanização e industrialização das cidades, com a expansão
dos negócios imobiliários.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-A, II-B, III-C, IV-D. b) I-C, II-D, III-B, IV-A. c) I-D, II-A, III-B, IV-C. d) I-D, II-A, III-C, IV-B.

10 Sabe-se que a prática de uma atividade física pode ser uma aliada importante no processo de envelheci-
mento saudável, com impacto na qualidade de vida do cidadão.
Sobre a relação entre a atividade física e o envelhecimento, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmati-
vas a seguir.

( ) Os jovens e adultos devem ficar despreocupados com a relação entre atividade física e envelheci-
mento, pois se considera idosa a pessoa com mais de 60 anos de idade.

( ) O hábito de fazer exercícios pode auxiliar na prevenção e no tratamento de algumas doenças, além
de diminuir a perda da capacidade motora.

( ) Doenças crônico-degenerativas, como a obesidade, por exemplo, não sofrem impacto com a prática
da atividade física, pois são patologias esperadas com o processo do envelhecimento.

( ) Devido ao alto risco de quedas entre os idosos, é recomendável e mais seguro fazer atividade física
em casa, sob os cuidados de alguém da família.

( ) Adotar hábitos de uma alimentação saudável pode influenciar na prática da atividade física, uma vez
que oferece nutrientes de boa qualidade durante tal atividade.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, V, F, F. b) V, F, F, V, V. c) F, V, F, F, V. d) F, F, V, V, V.

11 Uma das consequências da pandemia da Covid-19 foi o aumento dos casos de obesidade infantil. A SBP
(Sociedade Brasileira de Pediatria) desenvolveu um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde que
apontou que 10% das crianças de até 5 anos de idade estão com o peso acima do ideal.
Sobre os diferentes fatores que interferem na obesidade infantil, considere as afirmativas a seguir.

I. Apesar das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, as crianças deveriam ter mantido o hábito
de brincar ao ar livre e não deveriam ter sido incluídas no isolamento social.

II. As mudanças na rotina de alimentação das crianças, no período do isolamento social, estão direta-
mente relacionadas com o aumento da obesidade infantil.

III. O aumento dos casos de obesidade infantil explica-se, em parte, pelo aumento do tempo em que as
crianças ficaram em frente às telas dos equipamentos eletrônicos.

IV. Diante dos resultados encontrados pela SBP, destaca-se a importância das brincadeiras ao ar livre,
que possibilitam um gasto energético maior.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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12 A UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) publicou em 1978 a Carta
Internacional de Educação Física e Esporte, estabelecendo a prática esportiva como um direito de todos.
Sobre o esporte em suas diferentes manifestações, assinale a alternativa correta.
a) Esporte-educação, esporte-participação e esporte-rendimento.
b) Esportes coletivos e esportes individuais.
c) Esportes para crianças, jovens, adolescentes e adultos.
d) Esportes antigos e esportes modernos.

FILOSOFIA

13 Leia o texto a seguir.

Sendo a maioria das pessoas pouco exigente, as explicações dadas pelo mito [. . . ] bastam para quebrar
o espanto nascente, e, assim sendo, a filosofia não acontece. [. . . ] O filósofo é alguém que sabe manter
viva a capacidade de se espantar.
(IGLÉSIAS, Maura. O que é filosofia e para que serve In: REZENDE, Antonio. Curso de Filosofia. 13. ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2005. p. 15; 17.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia e suas características básicas,
atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A filosofia surgiu do espanto e da admiração pelos deuses e suas ações.
( ) O mito expressa, na poesia, o maravilhoso, o fantástico e o irracional.
( ) Os filósofos analisam criticamente saberes estabelecidos e dogmáticos.
( ) Os mitólogos, autores de mitos, geraram a racionalidade filosófica.
( ) A filosofia é saber questionador, e a mitologia caracteriza-se pela crença.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, F, V, F, F. b) V, V, F, F, V. c) F, V, V, F, V. d) F, F, V, V, F.

14 Leia o texto a seguir.

Devemos portanto concluir que a origem de todas as grandes e duradouras sociedades não provém da
boa vontade recíproca que os homens tivessem uns para com os outros, mas do medo recíproco que
uns tinham dos outros.
(HOBBES, Thomas. Do Cidadão. Tradução, apresentação e notas de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p.
28.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre Thomas Hobbes e o contratualismo, assinale a alternativa
correta.
a) A boa vontade aniquilou a guerra de todos contra todos e fez surgir o Estado e a sociedade.
b) A formação da sociedade civil e do Estado deveu-se à natureza política dos seres humanos.
c) A sociedade civil e o Estado surgiram para evitar a autodestruição do estado de natureza.
d) O Estado e a sociedade civil se originaram da força, que impôs o medo e guerras controladas.

15 Leia o texto a seguir.

O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada [. . . ] o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro
do falso, que é propriamente o que se denomina o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos
os homens.
(DESCARTES, René. Discurso do Método. Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: Nova Cultural, 1996. p.
65. (Coleção Os Pensadores).)

Sobre o pensamento de Descartes e sua concepção de conhecimento, considere as afirmativas a seguir.

I. A racionalidade nos torna capazes de diferenciar a veracidade e falsidade sobre algo.
II. É preciso fundamentar o conhecimento em um método para que o bom senso seja bem utilizado.
III. A maioria das pessoas utiliza bem a razão, sendo desnecessário a fundamentação de um método.
IV. O método surge para gerar dogmas científicos irrefutáveis, a partir das crenças dos cientistas.
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Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

FÍSICA

16 A cosmologia é a ciência que estuda o universo, na tentativa de explicar sua origem, estrutura, composi-
ção e evolução. A astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes, como estrelas, planetas,
cometas e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, preocupada com a evolução, a física, a
química e o movimento de objetos celestes.
Com base nos conhecimentos sobre cosmologia e astronomia, considere as afirmativas a seguir.

I. O modelo galileano do Universo considera a Terra como sendo achatada, na forma de uma pizza, com
um domo celeste, onde os astros, inclusive o sol, se movem. Esse é o modelo correto para descrever
o universo.

II. O modelo científico aceito para descrever o sistema solar é o modelo de Kepler, em que os planetas,
com forma esférica, movem-se ao redor do Sol com órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos
da elipse.

III. Segundo o modelo cosmológico padrão, o Universo está em expansão acelerada e possui uma idade
estimada de aproximadamente 13,7 bilhões de anos.

IV. A cosmologia moderna se apoia no princípio cosmológico de homogeneidade e isotropia do Universo,
ou seja, distribuição uniforme de matéria no espaço, sem que haja uma direção privilegiada.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

17 O condutor de um veículo avista um obstáculo na rodovia a 45 m de sua posição.
Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto seco é 0,8 e supondo que a pressão
exercida no pedal de freio é constante, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a velocidade
máxima inicial do carro para que consiga parar completamente antes de atingir o obstáculo.

a) 26 km/h b) 88 km/h c) 96 km/h d) 100 km/h

18 A agradável sensação de estar na praia se deve à brisa, uma massa de ar fresco que vem do mar para o
continente devido à diferença de temperatura das camadas de ar sobre o oceano e o continente.
Em relação aos processos de transferência de energia por calor envolvidos nessa situação, atribua
V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) O Sol aquece a água do mar e a areia com quantidades diferentes de calor, por isso a temperatura do
ar acima deles é diferente.

( ) A água possui capacidade térmica muito maior que a areia, por isso seu aquecimento é mais lento,
levando a diferenças de temperatura entre as camadas de ar que estão sobre o oceano e sobre o
continente.

( ) O Sol aquece o oceano e a Terra pelo processo de irradiação, enquanto o aquecimento/resfriamento
de diferentes camadas da atmosfera ocorre pelo processo por convecção.

( ) A condução térmica é o processo no qual é conduzido radiação eletromagnética do Sol para a Terra.

( ) O calor é a quantidade de energia que é transferida entre dois sistemas a diferentes temperaturas.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, V, F. b) V, F, V, F, F. c) F, V, V, F, V. d) F, F, F, V, V.

Programa de Avaliação Continuada 2022 – PAC I 6 / 20



19 Um dos equipamentos mais eficientes para evitar lesões em batidas é o airbag, que aumenta o tempo de
colisão entre o condutor e a superfície. Tipicamente, o tempo de colisão de uma pessoa com o painel do
carro é de 0,05 segundos, enquanto o tempo de colisão com o airbag, uma superfície muito mais flexível e
deformável que o painel, é de 0,5 segundos. Isso é importante porque, devido à conservação do momento
linear, quanto maior o tempo da colisão, menor será a força e, consequentemente, menor será a chance
de danos ao ocupante do carro.
Considerando um condutor de 80 kg viajando em um carro a 72 km/h, assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, quantas vezes a força que atua no motorista é menor no veículo com airbag quando sofre
uma colisão frontal.

a) 100 b) 10 c) 5 d) 2

20 Em um teste de segurança, um veículo, de massa 1,0 T, colide frontalmente a 72 km/h com um anteparo
de massa desprezível que está preso a uma mola de constante elástica 4000 N/m. Imediatamente após o
contato com o carro, a mola começa a ser comprimida, absorvendo o impacto até que o veículo entre em
repouso.
Assinale a alternativa que apresenta, correta e aproximadamente, a distância que o veículo se deslocou
após o contato com o sistema de molas até o repouso.

a) 10 m b) 100 m c) 170 m d) 270 m

GEOGRAFIA

21 Leia a manchete e o lide a seguir.

Índios usam tablets, celulares e drones para monitorar castanhais e mapear
áreas de coleta em MT

Rikbaktsa utilizam a tecnologia de geolocalização para o monitoramento e mapeamentos dos casta-
nhais. Além de servir como alimento, a castanha-do-brasil também é fonte de renda para os indígenas.
(Disponível em: <https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/05/27/indios-usam-tablets-celulares-e-drones-para-monitorar-
castanhais-e-mapear-areas-de-coleta-em-mt.ghtml>. Acesso em: 17 ago. 2022.)

Com base na manchete e no lide, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A geolocalização determina a localização e a movimentação de um objeto por meio do sistema de
coordenadas, obtidas por diferentes categorias de sinais, possibilitando monitorar e proteger melhor
o patrimônio natural e cultural das comunidades indígenas.

( ) O domínio das ferramentas tecnológicas das comunidades indígenas se dá em um contexto de tensão
entre a tradição e a inovação, trazendo consequências sociopolíticas e culturais, especialmente no
campo da identidade e da memória.

( ) A inclusão tecnológica nas comunidades indígenas é importante para introduzi-los na modernidade
e no progresso, visto que seus modos de vida e cultura atrasados e primitivos estão encravados no
nosso passado pré-colonial.

( ) O processo de inclusão digital exerce pressão sobre uma cultura massiva que percebe o indígena
“congelado”, com uma ideia romântica, abstrata e ligada à noção de atraso intelectual, social, econô-
mico e cultural.
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( ) O uso da tecnologia para a geolocalização reforça um processo gradativo de aculturação indígena,
dependência econômica e tecnológica, vulnerabilizando essas comunidades em uma lógica de domi-
nação neocolonial.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, V, F. b) V, F, V, F, V. c) F, V, F, V, V. d) F, F, V, F, F.

22 Analise o mapa a seguir.

(SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão; GUIMARÃES, Raul Borges. (26/03/2020)
Adaptado de: <https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35626/por-que-a-circulacao-de-pessoas-tem-peso-na-difusao-da-pandemia>. Acesso

em: 17 ago. 2022.)

Com base no mapa e nos conhecimentos sobre a circulação de pessoas na rede urbana e a disseminação
da Covid-19, considere as afirmativas a seguir.

I. Os padrões de mobilidade intraurbana dispersaram a Covid-19 entre cidades, regiões e países, mos-
trando que a contaminação da doença independe de classe social ou de política pública.

II. A difusão da doença no país seguiu um modelo hierárquico, fortemente relacionado com as intera-
ções espaciais existentes na rede urbana brasileira, marcadas pela circulação e conectividade.

III. A Covid-19 se disseminou pelas interações espaciais territoriais que estruturam a distribuição dos
objetos geográficos no espaço e suas articulações por meio de um conjunto de sistemas de ações.

IV. A estrutura urbana, a organização das cidades e o sistema de transporte interferem na taxa de distan-
ciamento social e, portanto, no ritmo de disseminação da Covid-19.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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23 Relacione os ciclos econômicos no Paraná, na coluna da esquerda, com as suas principais característi-
cas, na coluna da direita.

(I) Mineração (A) A partir do início do século XVIII, o Paraná teve sua ocupação influ-
enciada pela passagem de grupos vindos do Rio Grande do Sul em
direção a Sorocaba, o que contribuiu para o surgimento de núcleos
populacionais importantes.

(II) Tropeirismo (B) Entre o final do século XIX e início do século XX, além da explora-
ção para consumo interno, atraiu capitais estrangeiros e passou a
compor a pauta de exportações no Paraná.

(III) Erva-mate (C) Como uma extensão da produção em território paulista, esta cultura
passou a predominar na paisagem do norte do Paraná, principal-
mente em pequenas propriedades.

(IV) Madeira (D) Entre o final do século XVI e início do século XX, surgiram os primei-
ros povoados (portugueses) no litoral paranaense como consequên-
cia desse ciclo, e, com o seu esgotamento, estabeleceu-se a agricul-
tura de subsistência.

(V) Café (E) Desde o período colonial, a exploração dessa planta nativa do Paraná
representou importante atividade, sobretudo, durante o século XIX
quando passou a ser beneficiado.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-D, II-A, III-B, IV-E, V-C.

b) I-D, II-A, III-E, IV-B, V-C.

c) I-B, II-D, III-E, IV-C, V-A.

d) I-B, II-D, III-A. IV-C, V-E.

24 Leia a manchete a seguir.

Paraná é o estado brasileiro que mais recebeu imigrantes da Venezuela. Um a
cada seis migrantes interiorizados desde 2018 estão em cidades paranaenses.

(Tulio Kruse. Disponível em:

<https://veja.abril.com.br/brasil/parana-e-o-estado-brasileiro-que-mais-abriga-venezuelanos-expatriados/) Atualizado em 23 jan

2022. Acesso em: 17 ago 2022)

Sobre os processos migratórios recentes, assinale a alternativa correta.

a) O Estado do Paraná tem recebido um número expressivo de venezuelanas(os) que chegam em situações de
vulnerabilidade social e adentram o território com poucos recursos, sem planejamento, dada a emergência da
partida da terra natal.

b) As(Os) venezuelanas(os) que chegam ao Paraná não têm acesso aos serviços públicos, como saúde, edu-
cação e registro em carteira de trabalho, pois não há políticas de Estado voltadas à recepção desses fluxos
migratórios.

c) A sociedade paranaense é conhecida pelas condições propícias de coexistência entre diferentes culturas, sem
discriminações étnicas, religiosas, raciais, de classe ou de gênero, pela tradição em receber imigrantes em
pleno exercício de solidariedade e respeito ao próximo.

d) O Paraná é a porta de entrada dos venezuelanos que migram para o Brasil. Tal migração vem gerando aspec-
tos problemáticos para o estado, uma vez que o fluxo migratório tem provocado um desequilíbrio econômico
interno.
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HISTÓRIA

25 Leia o texto a seguir.

Com o termo Teocracia designa-se um ordenamento político pelo qual o poder é exercido em nome de
uma autoridade divina por homens que se declaram seus representantes na Terra, quando não uma sua
encarnação. Bem característica do sistema teocrático é a posição preeminente reconhecida à hierarquia
sacerdotal, que direta ou indiretamente controla toda vida social em seus aspectos sacros e profanos.
(FERRARI, Silvio. Teocracia. IN: BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. 11 ed. Vol. 2. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1998, p. 1237.)

Com base nos conhecimentos sobre os regimes teocráticos na Antiguidade, assinale a alternativa cor-
reta.

a) Caracterizou o sistema de poder do Egito faraônico.

b) Desenvolveu-se na Grécia Antiga na pólis ateniense com Péricles.

c) No Absolutismo, muitos reis se colocavam como escolhidos de Deus.

d) Ocorreu no Vaticano, com o poder do Papa católico.

26 No decorrer do século XVIII, a autoridade e o controle de metrópoles europeias sobre suas colônias na
América foram se tornando cada vez menores, culminando nos processos de Independência de regiões
que, na época, ainda não eram entendidas como “países”.
Sobre a Independência dessas colônias americanas, relacione o nome atual do país, na coluna da es-
querda, com as suas respectivas características, na coluna da direita.

(I) México (A) Em 1780, começa um movimento popular liderado pelo indígena
Tupac Amaru contra a Metrópole, com apoio de criollos e mesti-
ços.

(II) Cuba (B) As lutas contra o governo espanhol começaram com levantes po-
pulares liderados pelo padre Miguel Hidalgo em 1810.

(III) Haiti (C) Em 1898, adquire independência com a ajuda da ação militar dos
Estados Unidos contra a metrópole espanhola.

(IV) Peru (D) Em 1804, escravizados expulsaram a elite branca, tomaram o po-
der e proclamaram a Independência.

(V) Chile (E) A Independência ocorreu entre os anos de 1817 e 1818, liderada
por Bernardo O’Higgins, porém o novo país preservou os privilé-
gios da elite criolla.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-B, II-D, III-E, IV-A, V-C.

b) I-B, II-C, III-D, IV-A, V-E.

c) I-A, II-C, III-D, IV-B, V-E.

d) I-A, II-E, III-C, IV-D, V-B.

27 A partir do século XVI, desenvolveu-se no Brasil, quando Colônia, um fenômeno histórico denominado
“Bandeirantismo”.
Em relação às expedições dos chamados Bandeirantes, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas
a seguir.

( ) A partir das expedições dos bandeirantes, a Coroa Portuguesa passou a conhecer regiões interio-
ranas do território, localizadas além dos limites do Tratado de Tordesilhas, e muitas dessas regiões
foram depois colonizadas.

( ) A migração forçada à qual as populações nativas foram submetidas devia-se à necessidade de esca-
par das expedições de preação promovidas pelos Bandeirantes.

( ) Os Bandeirantes são heróis nacionais em razão de desbravarem a mata, enfrentando animais e doen-
ças, tendo como único interesse a expansão do território.

( ) As Bandeiras e as Missões jesuíticas agiram em colaboração no apresamento de indígenas, destinando-
os à escravidão.

( ) Os interesses dos Bandeirantes eram buscar riquezas minerais, sobretudo o ouro e a prata, bem
como apresar indígenas para escravização e encontrar escravizados fugitivos.
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Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, F, V b) F, V, V, F, F c) V, F, V, V, F d) F, V, F, V, V

28 Sobre a Escravidão no Paraná, considere as afirmativas a seguir.

I. A escravidão no Paraná era praticamente inexistente, sendo a imigração europeia o principal elemento
constituinte da identidade paranaense e de sua trajetória histórica.

II. A utilização do trabalho escravo estendeu-se a todos os setores produtivos do Paraná: mineração,
agricultura de subsistência, cultura do café ou de erva-mate, pecuária, artesanatos e funções de
administração.

III. Após a constatação de que o planalto curitibano não era tão provido de ouro quanto se imaginava,
uma boa parte da mão de obra escravizada foi deslocada para outras cidades ou mesmo outros esta-
dos.

IV. A campanha abolicionista paranaense era impulsionada por vários intelectuais, porém contou tam-
bém, como em outras regiões, com a forte resistência e luta dos escravizados.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 29 a 31.

Macacos, aves e até répteis são os novos “reis dos memes” na internet

Desde os primórdios, cães e gatos são os reis da internet: eles geram memes, vídeos e imagens
que variam entre o fofo e o divertido. Com o crescimento do Instagram e TikTok, porém, a fauna de
bichos preferidos da web cresceu. Hoje, macacos, aves e até répteis disputam espaço nos corações de
usuários das mídias sociais.
Em especial, são os primatas que têm estado sob os holofotes, com destaque para as espécies macaco-
prego e macaco-rhesus. Nossos “primos” na linha evolutiva têm abastecido a rede com figurinhas de
aplicativo, vídeos, GIFs e imagens estáticas engraçadas, assim como cães e gatos faziam há mais de
uma década.
A mania, claro, tornou alguns desses animais em “celebridades”. Talvez a mais conhecida delas seja
Georgie, um macaco-prego americano de 12 anos que reúne quase 18 milhões de seguidores no TikTok,
com um carisma de dar inveja a muitos humanos – a morte dele, em junho de 2021, causou comoção
nas redes. No Brasil, uma dessas celebridades é Davi, famoso no TikTok com o perfil Macaco Capixaba,
que tem 153 mil seguidores.
Bichos supostamente antipáticos também têm espaço nos algoritmos. Recentemente, tomou conta da
internet a história da jiboia arco-íris Sylas: a cobra escapou do terrário em que vivia no bairro de Perdizes
(São Paulo) e foi encontrada, dias depois, dentro do fogão da dona – ela estava não apenas saudável,
como já ostentava fama nas redes.
Apesar do sucesso dos conteúdos, o assunto preocupa especialistas em bem-estar animal. Entre eles,
há consenso de que boa parte das interações entre humanos e animais silvestres sequer deveria existir.
Caso um animal seja obtido de maneira legal, com aval do Ibama, há pouca coisa que pode ser feita
do ponto de vista jurídico para evitar que um bicho vire celebridade nas redes. “A lei brasileira fala
apenas de maus-tratos, o que é quase sempre interpretado como quando o tutor fere, agride ou deixa
o animal sem comida”, explica Ivanira Pancheri, professora da disciplina de Direito Animal na Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
(Adaptado de: GUERRA, Guilherme; TOZZI, Daniel. Macacos, aves e até répteis são os novos “reis dos memes” na internet. O
Estado de São Paulo, São Paulo, 17 jul. 2022, Economia & Negócios, p. B16.)

29 Com base no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. A expansão de nichos de animais influenciadores tem recuado ultimamente, na web, em virtude da
demasiada exposição dos pets.
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II. A fauna digital envolve não só bichos encantadores, mas também animais com menor poder de sedu-
ção.

III. As redes sociais têm possibilitado a transformação de alguns animais de estimação em verdadeiros
influenciadores digitais.

IV. Os animais se destacam na internet ao protagonizar conteúdos divertidos, mas tal prática não anima
especialistas no assunto.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

30 Com relação aos recursos linguístico-semânticos presentes no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. Em “cães e gatos são os reis da internet: eles geram memes, vídeos e imagens que variam entre o
fofo e o divertido”, os dois pontos foram empregados para introduzir a fala de alguém.

II. Em “A mania, claro, tornou alguns desses animais em ‘celebridades’ ”, a palavra “celebridades” apa-
rece entre aspas para destacar o seu emprego fora do contexto habitual.

III. Em “Nossos ‘primos’ na linha evolutiva têm abastecido a rede com figurinhas de aplicativo, vídeos
[...] assim como cães e gatos faziam há mais de uma década”, recorre-se a uma comparação.

IV. Em “Bichos supostamente antipáticos também têm espaço nos algoritmos”, as palavras grifadas
obedecem a regras distintas de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

31 Leia a tirinha a seguir.

(Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/variacoes-linguisticas/>. Acesso em 03 ago. 2022.)

Em relação à variação linguística e aos recursos linguístico-semânticos presentes no texto, considere as
afirmativas a seguir.

I. Temos uma variedade social ou diastrática, ou seja, o emprego de uma linguagem específica de gru-
pos ou classes sociais.

II. Temos uma variedade regional ou diatópica, que ocorre de acordo com o local em que vivem os
falantes.

III. Em “Meu Deus, Doutor!!”, a vírgula desempenha a função de separar um vocativo.

IV. Em “E quanto tempo eu tenho de vida?”, o verbo foi empregado no tempo presente, mas se refere ao
passado.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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32 Leia o poema a seguir.

Corrente, que do peito destilada
Sois por dois belos olhos despedida;
E por carmim correndo dividida
Deixais o ser, levais a cor mudada

Não sei quando caís precipitada,
Às flores que regais tão parecida,
Se sois neve por rosa derretida,
Ou se rosa por neve desfolhada.

Essa enchente gentil de prata fina,
Que de rubi por conchas se dilata,
Faz troca tão diversa e peregrina,

Que no objeto, que mostra, ou que retrata,
Mesclando a cor purpúrea, à cristalina,
Não sei quando é rubi, ou quando é prata.
(WISNIK, José Miguel (ORG). Poemas escolhidos de Gregório de Matos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 220.)

Com base no poema e nos conhecimentos sobre o Barroco, considere as afirmativas a seguir.

I. Assim como o poema acima, a obra de Gregório de Matos é marcada por composições com muitas
inversões sintáticas e figuras de linguagem.

II. O eu lírico satiriza o amor romântico que afetava a visão crítica dos poetas, o que fica claro no verso
“Essa enchente gentil de prata fina”.

III. O eu lírico se dirige à torrente de lágrimas, o que fica evidente nos versos “Sois por dois belos olhos
despedida” e “Não sei quando caís precipitada”.

IV. Os versos “Mesclando a cor purpúrea, à cristalina” e “Não sei quando é rubi, ou quando é prata”
abordam a dificuldade do eu lírico em lidar com os valores materiais.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

33 Leia o texto a seguir.

XLII
Perde o lume dos olhos, pasma, e treme,
Pálida a cor, o aspecto moribundo,
Com mão já sem vigor, soltando o leme,
Entre as falsas escumas desce ao fundo:
Mas na onda do mar, que irado freme,
Tornando a aparecer desde o profundo;
Ah Diogo cruel! disse com mágoa,
E sem mais vista ser, sorveu-se n’água.

XLIII
Choraram da Bahia as Ninfas belas,
Que nadando a Moema acompanhavam;
E vendo que sem dor navegam delas,
À branca praia com furor tornavam:
Nem pode o claro Herói sem pena vê-las,
Com tantas provas, que de amor lhe davam;
Nem mais lhe lembra o nome de Moema,
Sem que ou amante a chore, ou grato gema.
(DURÃO, Frei José de Santa Rita. Caramuru. In: Hernãni cidade – Santa Rita Durão. Rio de Janeiro: Agir, 1957. p. 88.)
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o Arcadismo, assinale a alternativa correta.

a) A epopeia Caramuru narra o início da colonização brasileira, a partir do amor impossível entre Diogo Correia,
o Caramuru, e a indígena Paraguaçu, a filha do chefe tupinambá que morre de tristeza.

b) Na epopeia Caramuru, Santa Rita Durão segue o padrão épico camoniano de Os Lusíadas: os versos são
decassílabos e o esquema de composição de estrofe é de oitavas rimadas.

c) O verso “Com mão já sem vigor, soltando o leme” narra o momento em que Moema desiste de perseguir Diogo,
depois de seguir, numa canoa, a embarcação em que o amado deixava o Brasil.

d) O Arcadismo brasileiro foi um movimento que pregava a racionalidade, mas produziu muitos poemas que
falavam de amor, o que pode ser visto como uma contradição.

34 Com base na obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, bem como nos conhecimentos sobre o
Romantismo, assinale a alternativa correta.

a) Álvares de Azevedo é um autor da fase social do Romantismo, pois conjuga política e sentimentalismo.

b) As personagens contam histórias vividas nas regiões rurais do Brasil, marcadas pelo misticismo folclórico.

c) Noite na Taverna é uma narrativa encaixada, visto que as histórias são emolduradas por uma história central.

d) Trata-se da história de sete homens desconhecidos que descobrem terem sido vítimas do mesmo algoz.

LÍNGUA INGLESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 35 a 39.

(Social Integrity. In: University of Michigan. Adaptado de: <https://socialintegrity.umich.edu/a-good-digital-citizen/>. Acesso em: 22 set. 2022.)
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35 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a função do termo sublinhado em “A good digital
citizen protects their personal information”.

a) Concorda com “personal information”, que está no plural.

b) Expressa uma relação de posse do sujeito sem indicar seu gênero.

c) Inclui o leitor como sujeito da ação expressa.

d) Substitui o sujeito do verbo “protects” expresso anteriormente.

36 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma ação em andamento.

a) Avoid spreading misinformation.

b) Your digital footprint is the record left by everything you’ve done online - ...

c) You should probably think twice before doing or posting anything online ...

d) Whether you’re posting on social media, sending an email or commenting on an online discussion, ...

37 Sobre os elementos linguísticos presentes no texto, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a
seguir.

( ) No trecho “Whether you’re posting on social media”, o termo “whether” introduz uma comparação.

( ) Em “Have you ever Googled yourself?”, o termo sublinhado se refere ao sujeito da ação verbal.

( ) A pergunta “What does that mean exactly?” está no presente simples.

( ) O ’s usado em “other people’s information” é a contração do verbo “to be” na 3ª pessoa do singular.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, F.

b) V, F, F, V.

c) F, V, V, F.

d) F, F, V, V.

38 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o objetivo principal do texto.

a) Alertar para a captura de dados sem autorização praticada pelas plataformas digitais.

b) Desenvolver uma campanha de conscientização sobre os perigos das redes sociais.

c) Estabelecer regras para a difusão de informações na Internet.

d) Instruir internautas sobre modos civilizados de interagir online.

39 De acordo com o texto, considere as afirmativas a seguir.

I. Os “rastros” deixados pelos usuários ao navegarem pela Internet constituem sua “pegada digital”.

II. Ter um comportamento correto ao navegar na Internet implica tratar os outros do mesmo modo que
quer ser tratado.

III. Pesquisas indicam que adultos participam de mais de uma rede social por motivação política.

IV. Para eliminar a “pegada digital”, o internauta deve usar aplicativos específicos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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MATEMÁTICA

40 A imagem, a seguir, mostra um algoritmo para a determinação de números binários a partir de um número
decimal. Ele consiste em identificar as maiores potências de 2 que cabem em um número decimal qualquer
e efetuar subtrações sucessivas dessas potências, atribuindo o código 1 ou 0 a partir de suas ocorrências.
Por exemplo, se tomarmos o número 37:

• a maior potência que cabe em 37 é 32, marcamos a linha de 25 com código 1 na planilha e subtraímos
32 de 37;

• como diferença, temos o número 5, cuja maior potência contida nele é o número 4, marcamos então
22 com código 1 na planilha e subtraímos 4 de 5;

• como diferença, temos o número 1, marcamos então 20 com código 1 na planilha e subtraímos 1 de
1, finalizando as subtrações sucessivas.

Nesse processo, marcamos as linhas dessas potências com o código 1 e as demais com código 0. A
leitura do número binário correspondente é feita de baixo para cima conforme indica a seta em destaque
no algoritmo e o resultado é 100101.

Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o número binário que corresponde
ao número decimal 210.

a) 11010010 b) 11011010 c) 1001011 d) 1011011

41 Leia o texto a seguir.

Mega, Megabit e Megabyte são unidades de medida que contam quantidades de informação. O Megabit
(Mb) – e a sua abreviação, “Mega” – é mais usado para contar velocidades e taxas de transferência em
serviços de Internet e roteadores. Já o Megabyte (MB), assim como Gigabyte e Terabyte, são mais rela-
cionados a capacidades de armazenamento, como o espaço de um cartão de memória ou disco rígido,
por exemplo.
(Adaptado de: Techtudo. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/07/qual-a-diferenca-entre-megabit-megabyte-
e-mega-entenda-as-medidas.ghtml>. Acesso em: 2 ago. 2022.)

A velocidade da Internet de uma residência é de 20 Mbps, o que significa que são transferidos 20 × 106

bits por segundo. Sabe-se que um Megabyte possui 106 bytes e que cada byte equivale a 8 bits.
A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o tempo médio que um
usuário leva para baixar um arquivo de 36 MB nessa residência.

a) 7,2 segundos b) 14,4 segundos c) 4,8 minutos d) 7,2 minutos
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42 O quadro, a seguir, apresenta o desempenho de quatro candidatos em um concurso público que contou
com 60 questões objetivas. Nesse concurso, eles poderiam acertar, errar ou deixar a questão em branco.
Por uma falha na impressão do edital, não foi possível visualizar as quantidades de questões que Daniela
acertou e errou, e esses resultados estão simbolizados pelas letras m e n, respectivamente.

Corretas Incorretas Em Branco
Amanda 35 15 10
Bruno 40 15 05
Carlos 30 10 20
Daniela m n 30

A matriz A, a seguir, representa o desempenho dos candidatos nas questões do concurso e a matriz B
representa a pontuação atribuída às questões corretas, incorretas ou nulas, a partir das quais, podem-se
obter as notas finais dos candidatos realizando a multiplicação das matrizes.

A =


35 15 10
40 15 05
30 10 20
m n 20

, B =
 3
−1
0


Nessas condições, considere as afirmativas a seguir.

I. A matriz que representa as notas finais dos candidatos provém do produto A ×B e possui ordem 4×1.
II. A nota final de Carlos é maior que a de Amanda.
III. A nota final de Bruno é maior que a de Daniela.
IV. A nota final de Daniela é um número par.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

43 Na cidade de José, existe um parque com uma pista de ciclismo que tem 16 km de volta completa. Ele
pedala diariamente 5 voltas e gostaria de saber quantos dias, nessa rotina, seriam necessários para per-
correr a distância equivalente da Terra à Lua, que é de 3,84 × 105 km.
Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a quantidade de dias que José
levaria para atingir esse desafio.

a) 4,8 × 10 b) 4,8 × 102 c) 4,8 × 103 d) 4,8 × 104

44 No quadro a seguir, apresentam-se as informações sobre o salário de Tereza, os reajustes que foram
realizados nos últimos cinco anos por seu empregador e o índice inflacionário acumulado, que serve
como uma espécie de referência para ajustes de salário.

Ano Salário Índice de Reajuste de Inflação acumulada
Salário pelo empregador no ano

2018 R$ 1000,00 4,0% 3,75%
2019 R$ 1040,00 4,1% 4,31%
2020 R$ 1082,64 5,1% 4,52%
2021 R$ 1137,85 8,0% 10,06%
2022 R$ 1228,88 10,0% ?

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

a) A variação salarial de Tereza de 2018 para 2022 foi de 21,2%.

b) A variação salarial de 2018 para 2022, se reajustada pela inflação, é de 22,64%.

c) O salário de Tereza em 2023 ficaria equivalente ao reajustado pela inflação caso a inflação de 2022 fique em
8,56%.

d) O salário de Tereza em 2022 seria de aproximadamente R$ 1245,00 se fosse reajustado ano a ano pela
inflação.
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45 O gráfico, a seguir, mostra alguns dos maiores IDHM do país, em 2013.

(Adaptado de: Missão Urbana. Disponível em: <https://missaourbana.com.br/v3/images/idh2013-verde_1.jpg>. Acesso em: 2 ago. 2022.)

Com base nos conhecimentos sobre medidas de tendência central e nas informações do gráfico, assinale
a alternativa correta.

a) A média é menor do que a moda.

b) A média de IDHM é de 0,816.

c) A moda de IDHM é de 0,809.

d) A moda de IDHM tem a mesma medida que a mediana.

QUÍMICA

46 Considere um átomo genérico, representado por X, com seu respectivo número atômico e de massa,
apresentado a seguir.

84X214

Em seu decaimento radioativo, esse átomo emite uma partícula alfa (α), formando um novo átomo.
Com base nos conceitos de radioatividade, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectiva-
mente, o número atômico e de massa do novo elemento formado.

a) 82 e 210 b) 83 e 210 c) 86 e 218 d) 90 e 216

47 Analise as configurações eletrônicas dos elementos químicos X, Y e Z em seus respectivos estados
fundamentais a seguir.

X: 1s2 2s2 2p6 3s1

Y: 1s2 2s2 2p6 3s2

Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Em relação a essas configurações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) O elemento químico X tende a ganhar um elétron, transformando-se em um ânion.

( ) O elemento químico X pertence ao terceiro período da Tabela Periódica.

( ) O elemento químico Y forma um composto iônico com o elemento Z, de fórmula YZ2.

( ) O elemento químico Z pertence à Família 3A da Tabela Periódica.

( ) O elemento químico Z é mais eletronegativo que o elemento X.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, F, V. b) V, F, F, V, F. c) F, V, V, F, V. d) F, F, V, V, F.
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48 Considere o sistema genérico a seguir, em equilíbrio, a uma dada temperatura.

2X(s) + 4Y(g ) 
 Z(s) + 4W(g )

Em relação ao sistema, considere as afirmativas a seguir.

I. A expressão para a constante de equilíbrio, em termos de concentração (Kc ), é Kc = [W ]4

[Y ]4

II. A constante de equilíbrio para essa reação varia com a adição do reagente Y.

III. O rendimento de W(g ) irá aumentar com o aumento da concentração do reagente Y.

IV. Nessa reação, os reagentes e os produtos formados constituem um sistema homogêneo.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Leia o texto a seguir e responda às questões 49 e 50.

Na reação entre a apatita, Ca3(PO4)2, e o ácido sulfúrico, H2SO4, formam-se dois produtos de grande
importância para a indústria. Um deles é o ácido fosfórico, H3PO4, empregado como acidulante em
refrigerantes do tipo “cola” e o sulfato de cálcio, CaSO4, empregado na fabricação do giz e de massa
corrida para paredes.
A equação química balanceada que descreve essa reação é apresentada a seguir.

Ca3(PO4)2(s) + 3H2SO4(aq) → 2H3PO4(aq) + 3CaSO4(s)

49 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a massa, em g, de apatita necessária para produzir
6 mols de ácido fosfórico.
Dados: Ca = 40 u; P = 31 u; O = 16 u; H = 1 u; S = 32 u

a) 310 b) 630 c) 930 d) 1860

50 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o tipo de reação química envolvida na produção do
ácido fosfórico e do sulfato de cálcio.

a) Adição. b) Decomposição. c) Fotólise. d) Substituição.
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TABELA PERIÓDICA
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